Katowice, 04.09.2017

Zapytanie nr 1/11/2017
dot. świadczenia usług pośrednictwa pracy
Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 w ramach
realizowanego projektu pt. „TAKA SZANSA! - kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla
niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia” zwraca się
z prośbą o wycenę i określenie możliwości realizacji zlecenia.

I. Przedmiot zlecenia

Świadczenie usług pośrednictwa pracy, w tym prowadzenie spotkań indywidualnych
oraz wsparcie organizacji 3 giełd pracy.
województwo śląskie

II. Miejsce realizacji

Miejsce spotkań
Zamawiającego.

indywidualnych

(miejscowość)

zostanie

wskazane

przez

wrzesień 2017r. – marzec 2018r.
III. Termin realizacji

IV. Ogólny zakres
wsparcia/
wykonywanych
czynności

V. Kryteria formalne

Konkretne terminy spotkań zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu
ze Zleceniobiorcą i uczestnikami.
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, sporządzenie ogólnodostępnej
bazy ofert pracy, nawiązywanie współpracy z podmiotami zatrudniającymi
pracowników, dobór kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieranie informacji o
lokalnym rynku pracy, pomoc w aplikowaniu na konkretne stanowiska, wsparcie
organizacji 3 giełd pracy.
O wykonanie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają obowiązkowe
kryteria formalne:
a) posiadają wykształcenie wyższe,
b) posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy,
c) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
d) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji danej formy
wsparcia dla uczestników tożsamych projektów, czyli dla osób bezrobotnych,
po 50 roku życia, niepełnosprawnych,
e) znają lokalny rynek pracy,
f) spełniają wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym (załącznik nr 2)
g) nie podlegają wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia.
Dla potwierdzenia posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego (pkt. a-d) do oferty należy załączyć CV wraz z kopią stosownych
dokumentów.

VI. Kryteria oceny
oferty

1. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów stawianych im w pkt. V
Kryteria formalne. W przypadku gdy oferta nie będzie ich spełniać zostanie
odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia względem Zamawiającego.
2. Przy wyborze ofert (spośród tych spełniających wymogi określone w Zapytaniu)
Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny (100%) za godzinę
udzielonego wsparcia (pośrednictwo indywidualne), rozpatrywanym na
podstawie treści formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta spełniająca wymogi
zapisane w Zapytaniu, zawierająca/e najniższą cenę za wykonanie usług
będących przedmiotem Zapytania.
4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi
na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert

dodatkowych.
5. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające
odrzuceniu oferty, zawierać będą cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zlecenia, Zamawiający może
przeprowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z Wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejsze warunki.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego
Zleceniobiorcę drogą mailową.
Ofertę należy uzupełnić w oparciu o wymagane dokumenty i załączniki nr 1 i 2,
które dołączono do niniejszego zapytania , i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście;
decyduje data wpływu) do dnia 08.09. 2017 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej w
siedzibie: 40-163 Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: „Oferta – pośrednictwo pracy” lub w formie elektronicznej na adres email: emilia.jasiak@ckl.pl, tytuł wiadomości: „Oferta – pośrednik pracy”
VII. Przygotowanie
oferty

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie
dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 CV Oferenta,
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje uprawniające do świadczenia
usług pośrednictwa.
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę
upoważnioną.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1.

Dane Oferenta (imię i nazwisko, adres, telefon, mail):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2.

Dane Zamawiającego:

Centrum Kreowania Liderów S.A.
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
NIP: 5291006428
e-mail: emilia.jasiak@ckl.pl, tel: 510-280-615
3.

Zobowiązania Oferenta:

Odpowiadając na Zapytanie nr 1/11/2017 z dn. 04.09.2017 r., dotyczące świadczenia usługi
pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „TAKA SZANSA! – kompleksowy program wyjścia z
bezrobocia dla niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(RPSL.07.01.03-24-01DF/15), składam ofertę na świadczenie ww. usług oraz zobowiązuję się
wykonać zamówienie na warunkach określonych szczegółowo w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zapytania i Załącznikami do niego – rozumiem i
akceptuję ich treść.

Oferta cenowa

Stawka za 1 godzinę indywidualnej usługi pośrednictwa
pracy (kwota brutto w PLN)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
postępowania dot. Zapytania nr 1/11/2017 w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy dla
uczestników projektu „TAKA SZANSA! - kompleksowy program wyjścia z bezrobocia dla
niskowykwalifikowanych mieszkańców województwa śląskiego po 29 roku życia”, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)

____________, dnia _______________ r.

______________________________
(Czytelny podpis Oferenta)
Załącznik nr 2

_______________
(miejscowość i data)
____________________________________
(dane Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Centrum
Kreowania Liderów S.A., osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum
Kreowania Liderów S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Kreowania Liderów S.A.
czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:


uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;



pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli

____________, dnia _______________ r.

______________________________
(czytelny podpis Oferenta)

